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Projekt rezolucji  
 
 

Poprawkę złożył Adamos Adamou 

Poprawka 1 
Punkt uzasadnienia A 

A. (Nie dotyczy wersji angielskiej) 

 Or. el 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 2 
Punkt uzasadnienia A a (nowy) 

Aa. mając na uwadze, że środowisko naturalne może wnieść cenny wkład dla zdrowia 
publicznego w Unii Europejskiej, 

 Or. en 
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Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 3 
Punkt uzasadnienia A a (nowy) 

Aa. mając na uwadze, że europejski plan działania na rzecz środowiska  
i zdrowia przedstawiony przez Komisję miał wdrażać europejską strategię w 
dziedzinie środowiska i zdrowia, znaną też jako SCALE (oparta na nauce (Science), 
ukierunkowana na dzieci (Children), propagująca wzrost świadomości (Awareness), 
wykorzystująca instrumenty prawne (Legal instruments), przewidująca ocenę 
(Evaluation)) (COM(2003)0338), 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 4 
Punkt uzasadnienia B 

B. mając na uwadze, że w planie działania brakuje ukierunkowania na dzieci, ponieważ 
ocena ryzyka związanego z zanieczyszczeniem środowiska wśród 
podatnych grup ludności, a w szczególności podatność dzieci, nie została  
w dostateczny sposób uwzględniona w planie działania, w przeciwieństwie do 
postanowień zawartych w SCALE (litera „C”), 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył Adamos Adamou 

Poprawka 5 
Punkt uzasadnienia B 

B. mając na uwadze, że ocena ryzyka związanego z zanieczyszczeniem środowiska 
wśród podatnych grup ludności, a w szczególności podatność dzieci, nie została  
w dostateczny sposób uwzględniona w planie działania, w przeciwieństwie do 
postanowień zawartych w Strategii na rzecz Środowiska i Zdrowia  

  (Inicjatywa SCALE (COM(2003)0338); ponadto mając na uwadze, że nie ma w nim 
żadnego odniesienia do pracowników, którzy ze względu na ich pracę są szczególnie 
narażeni na ryzyko, głównie, ale nie wyłącznie, z powodu używania metali ciężkich,  

 Or. el 
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Poprawkę złożyła Bairbre de Brún 

Poprawka 6 
Punkt uzasadnienia D a (nowy) 

Da. mając na uwadze, że inne grupy społeczne, w tym rodziny o niskich dochodach, 
samotni rodzice i wspólnoty mniejszościowe, również są narażeni na 
nieproporcjonalne poziomy zagrożenia zdrowia z powodu ich pozycji społecznej lub 
sytuacji ekonomicznej, oraz mając na uwadze, że grupy te również wymagają 
szczególnego uwzględnienia, 

 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył Adamos Adamou 

Poprawka 7 
Punkt uzasadnienia I 

I.  mając na uwadze, że takie podejście jest z gruntu niewystarczające, gdyż pomija 
liczne oficjalne opublikowane badania naukowe, które podkreślają powiązanie 
między oddziaływaniem czynników środowiskowych a czterema priorytetowymi 
chorobami przytoczonymi w niniejszym komunikacie: astmą, alergiami dziecięcymi, 
zaburzeniami rozwoju neurologicznego, nowotworami i zaburzeniami systemu 
wewnątrzwydzielniczego, 

  

 Or. el 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 8 
Punkt uzasadnienia I a (nowy) 

Ia. mając na uwadze, że plan działania w ogóle nie uwzględnia użycia instrumentów 
prawnych w przeciwieństwie do postanowień zawartych w SCALE (litera „L”),  

 Or. en 
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Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 9 
Punkt uzasadnienia I b (nowy) 

Ib. mając na uwadze, że dwa z trzech ostatecznych celów SCALE, czyli redukcja 
obciążeń chorobowych przez czynniki środowiskowe oraz identyfikacja nowych 
zagrożeń zdrowia spowodowanych przez czynniki środowiskowe  
i zapobieganie tym zagrożeniom, nie zostały zawarte w planie działania, 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 10 
Punkt uzasadnienia I c (nowy) 

Ic. mając na uwadze, że jeden z trzech głównych filarów pierwszego cyklu SCALE – 
redukcja narażenia – nie został zawarty w planie działania, 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył Holger Krahmer 

Poprawka 11 
Punkt uzasadnienia K 

K. mając na uwadze zachęcający sygnał dany ostatnio przez Radę ds. konkurencji, która 
stosując zasadę ostrożności, podjęła decyzję o zakazie stosowania sześciu produktów 
chemicznych z rodziny ftalanów, które są stosowane do wytwarzania plastikowych 

 zabawek dla dzieci, a szczególnie dla dzieci poniżej trzech lat, 

 Or. de 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 12 
Punkt uzasadnienia L a (nowy) 

La. mając na uwadze, że w planie działania brakuje ciągłej oceny prowadzonej w celu 
„weryfikacji skuteczności i efektywności kosztowej działań związanych z redukcją 
problemów zdrowotnych związanych ze środowiskiem”, w przeciwieństwie do 
postanowień zawartych w SCALE (litera „E”), 
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Poprawkę złożył Adamos Adamou 

Poprawka 13 
Punkt uzasadnienia M 

M. mając na uwadze, że postanowienia Konwencji z Aarhus i dyrektywy 2003/4/WE  
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska zapewniają 
idealne ramy dla systemu UE w zakresie monitorowania środowiska i zdrowia;  
w związku z tym mając na uwadze, że obecnie konieczne jest praktyczne działanie, 

 Or. el 

 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis 

Poprawka 14 
Punkt uzasadnienia Na (nowy) 

Na.  mając na uwadze, że Komisja nie włączyła do europejskiego planu działania 2004-
2010 na rzecz środowiska i zdrowia żadnych szczegółowych propozycji dotyczących 
zasobów finansowych koniecznych do wdrażania zaplanowanych działań;  

 Or. el 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 15 
Ustęp - 1 (nowy) 

- 1. Krytykuje rozdźwięk między europejską strategią w dziedzinie środowiska i zdrowia  
a narzędziem jej wykonania, czyli planem działania; uważa, że plan działania może 
być traktowany jako plan działań badawczych, co samo w sobie nie spowoduje 
redukcji obciążenia chorobami przez czynniki środowiskowe; 

 Or. en 
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Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 16 
Ust. 1 

1. Uważa za niedopuszczalne, że na trzynaście działań określonych w strategii Komisji  
w zakresie środowiska i zdrowia na lata 2004-2010, jedynie jedno dotyczy 
konkretnych środków (działanie 12 w takim stopniu, w jakim dotyczy ono dymu 
papierosowego), oraz że nawet to zabezpieczające działanie jest wyłącznie 
ograniczone do popierania restrykcji; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines 

Poprawka 17 
Ust. 1 a (nowy) 

1a. Podkreśla, że w planie działania powinna znaleźć się osobna propozycja dotycząca 
ochrony zdrowia i świadczenia usług zdrowotnych dla osób starszych i/lub 
uzależnionych materialnie; 

 Or. es 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 18 
Ust. 2 

2. Ostro krytykuje brak zamiaru bezzwłocznego wprowadzenia jednolitego i prawnie 
obowiązującego systemu nadzoru biologicznego w skali Unii, ukierunkowanego na 
kontrolę markerów biologicznych, aby zmierzyć narażenie na obecne w środowisku 
czynniki zanieczyszczające w powiązaniu z obserwacją efektów tych pomiarów przez 
specjalistów w dziedzinie medycyny środowiskowej; 

 

 Or. en 
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Poprawkę złożył Holger Krahmer 

Poprawka 19 
Ust. 3 

3. Uważa, że nadzór biologiczny powinien mieć swój wkład do polityki oceny ryzyka i 
dotyczyć przede wszystkim chorób zakaźnych, na przykład legionellozy,  
i nowotworów wywołanych przez niektóre czynniki zanieczyszczające, gdzie schemat 
przyczynowo-skutkowy jest łatwy do ustalenia - związek między azbestem a rakiem 
opłucnej, arszenikiem a rakiem nerek, niektórymi pestycydami a białaczką, 
nowotworami węzłów chłonnych i rakiem prostaty; 

 Or. de 

 

Poprawkę złożyli Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber, Holger Krahmer 

Poprawka 20 
Ust. 4 

4. Uważa, że w wypadkach gdzie zidentyfikowano istotne ryzyka dla dzieci i dorosłych, 
ale nie ma pewności naukowej i konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, 
należy stosować zasadę ostrożności, zgodnie z komunikatem Komisji (COM(2000) 
001); 

 Or. de 

 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête 

Poprawka 21 
Ust. 4 

4. Przypomina, że w wypadkach gdzie zidentyfikowano istotne ryzyka dla dzieci  
i dorosłych, jednak brak pełnej pewności naukowej i konieczne jest przeprowadzenie 
dalszych badań, należy stosować zasadę ostrożności, zgodnie z komunikatem Komisji 
(COM(2000)0001), w ramach procesu zarządzania ryzykiem. 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, 
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Holger Krahmer 

Poprawka 22 
Ust. 5 

5. Uważa, że substancje, które, zgodnie z oceną ryzyka UE, mogą nieść zagrożenie dla 
noworodków, dzieci i kobiet w ciąży, powinny niezwłocznie zostać wycofane z rynku 
europejskiego, jeżeli dostępne są alternatywne substancje zapewniające większy 
poziom bezpieczeństwa:  

 
- sześciu produktów z rodziny ftalanów z jednej strony DEHP, DBP, BBP, których 

zastosowanie w produkcji zabawek jest ograniczone, i z drugiej DINP, DIDP 
oraz DNOP, których zastosowanie w produkcji zabawek dla dzieci poniżej trzech 
lat jest ograniczone (decyzja Rady dot. konkurencyjności); 

 
Zwraca się do Komisji, aby: 
 
- jak najszybciej zakończyła przegląd substancji objętych dyrektywą 91/414/EWG 

dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin; 
  
- egzekwowała obecnie obowiązujące prawo Wspólnoty dotyczące sprzedaży 

chlorowanych rozpuszczalników wykorzystywanych do produkcji farby, otulin, 
polimerów; 

 

 Or. de 

 

Poprawkę złożył Guido Sacconi 

Poprawka 23 
Ust. 5 

5. Uważa, że należy dążyć do wycofania z rynku europejskiego najniebezpieczniejszych 
substancji, na które są szczególnie narażone noworodki, dzieci, kobiety w ciąży i inne 
grupy ryzyka i zastąpienia ich substancjami bezpieczniejszymi; w tym kontekście należy 
wyróżnić następujące produkty: 
 
-  sześć produktów z rodziny ftalanów (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) we 

wszystkich zastosowaniach, 
-  chlorowane rozpuszczalniki wykorzystywane do produkcji farby, otulin, 

polimerów, 
-  ołów wykorzystywany w spoinach i materiałach elektronicznych, 
-  trzy produkty z rodziny pestycydów fosforoorganicznych (chlorpyrifosu, 

diazinonu i malationu) i endosulfanu, pestycydu chlorowcoorganicznego, we 
 wszystkich zastosowaniach; 
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 Or. it 

 
 

Poprawkę złożył Adamos Adamou 

Poprawka 24 
Ust. 5 

5. Uznaje za pilne doprowadzenie do wycofania z rynku europejskiego następujących 
substancji niebezpiecznych, na które szczególnie narażone są noworodki, dzieci, kobiety 
w ciąży, osoby pracujące w niezdrowych warunkach i inne grupy ryzyka, podczas gdy 
dostępne są alternatywne substancje zapewniające większy poziom bezpieczeństwa:  

 
-  sześciu produktów z rodziny ftalanów (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) we 

wszystkich zastosowaniach, 
-  chlorowanych rozpuszczalników wykorzystywanych do produkcji farby, otulin, 

polimerów, 
-  ołowiu wykorzystywanego w spoinach i materiałach elektronicznych, 
-  trzech produktów z rodziny pestycydów fosforoorganicznych (chlorpyrifosu, 

diazinonu i malationu) i endosulfanu, pestycydu chlorowcoorganicznego, we 
   wszystkich zastosowaniach; 

 

 Or. el 

 

Poprawkę złożyli Chris Davies, Holger Krahmer, John Bowis 

Poprawka 25 
Ust. 5 

5. Uważa, że, bez uszczerbku dla obecnego ustawodawstwa i po wysłuchaniu opinii 
Komitetu Naukowego ds. Zagrożenia dla Zdrowia i Środowiska, należy pilnie rozważyć 
ograniczenie sprzedaży i/lub wykorzystania na rynku europejskim następujących substancji 
niebezpiecznych, na które szczególnie narażone są noworodki, dzieci, kobiety w ciąży i inne 
grupy ryzyka, ponieważ dostępne stały się alternatywne substancje zapewniające większy 
poziom bezpieczeństwa:  
 

-  sześciu produktów z rodziny ftalanów (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) w 
produktach krajowych stosowanych we wnętrzach i w urządzeniach medycznych, z 
wyjątkiem sytuacji gdzie takie ograniczenie miałoby negatywny wpływ na leczenie 
medyczne, 

-  chlorowanych rozpuszczalników wykorzystywanych do produkcji farby, otulin, 
polimerów, 

-  (skreślono), 
-  trzech produktów z rodziny pestycydów fosforoorganicznych (chlorpyrifosu, 
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diazinonu i malationu) i endosulfanu, pestycydu chlorowcoorganicznego, we 
 wszystkich zastosowaniach; 
 

 
 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyły Anne Ferreira, Dorette Corbey 

Poprawka 26 
Ust. 5 

5. Uznaje za pilne wykorzystanie istniejącego ustawodawstwa i instrumentów Wspólnoty 
do ograniczenia lub wycofania z rynku europejskiego następujących substancji 
niebezpiecznych, na które szczególnie narażone są noworodki, dzieci, kobiety w ciąży  
i inne grupy ryzyka, podczas gdy na rynku dostępne są alternatywne substancje 
zapewniające większy poziom bezpieczeństwa:  
 
-  sześciu produktów z rodziny ftalanów (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) we 

wszystkich zastosowaniach, 
-  chlorowanych rozpuszczalników wykorzystywanych do produkcji farby, otulin, 

polimerów, 
-  ołowiu wykorzystywanego w spoinach i materiałach elektronicznych, 
-  rtęci wykorzystywanej w amalgamatach dentystycznych oraz nie-elektrycznych i nie-

elektronicznych urządzeniach pomiarowych i monitorujących, 
-  kadmu, w różnych zastosowaniach,  
-  trzech produktów z rodziny pestycydów fosforoorganicznych (chlorpyrifosu, 

diazinonu i malationu) i endosulfanu, pestycydu chlorowcoorganicznego, we 
   wszystkich zastosowaniach; 

 
 

 Or. fr 

 

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines 

Poprawka 27 
Ust. 5 

5. Uznaje za pilne doprowadzenie do wycofania z rynku europejskiego następujących 
substancji niebezpiecznych, na które szczególnie narażone są noworodki, dzieci, kobiety 
w ciąży, osoby starsze i inne grupy ryzyka, podczas gdy dostępne są alternatywne 
substancje zapewniające większy poziom bezpieczeństwa:  
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-  sześciu produktów z rodziny ftalanów (DEHP, DINP, DBP, DIDP, DNOP, BBP) we 

wszystkich zastosowaniach, 
-  chlorowanych rozpuszczalników wykorzystywanych do produkcji farby, otulin, 

polimerów, 
-  ołowiu wykorzystywanego w spoinach i materiałach elektronicznych, 
-  trzech produktów z rodziny pestycydów fosforoorganicznych (chlorpyrifosu, 

diazinonu i malationu) i endosulfanu, pestycydu chlorowcoorganicznego, we 
 wszystkich zastosowaniach; 

 

 Or. es 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 28 
Ust. 5 a (nowy) 

5a. Zwraca się do Komisji z prośbą o udzielenie pierwszeństwa promowaniu badań nad 
użyciem i wytwarzaniem produktów konsumenckich codziennego użytku, takich jak 
farby do włosów itp., zawierających substancje chemiczne mogące wywoływać 
alergie i raka u ludzi. 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył Chris Davies 

Poprawka 29 
Ust. 6 a (nowy) 

6a. Podkreśla, że należy unikać jakiegokolwiek zwiększenia ilości testów na zwierzętach 
w ramach planu działania oraz że należy rozważyć opracowanie i wykorzystanie 
alternatywnych metod testowania; 

 Or. en 
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Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 30 
Ust. 6 a (nowy) 

6a. Zwraca się do Komisji, aby zapewniła, że wszelkie podejmowane oceny ryzyka będą 
szczególnie uwzględniać zagrożenie dla płodów, niemowląt i dzieci, tam gdzie 
istnieje potencjalne niebezpieczeństwo dla tych szczególnie narażonych grup; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 31 
Ust. 6 b (nowy) 

6b. Zwraca uwagę, że Światowa Organizacja Zdrowia wykonuje pożyteczną pracę 
 w dziedzinie zdrowia i środowiska, oraz podkreśla wagę współpracy 
międzynarodowej w celu zapewnienia, że związek między środowiskiem i zdrowiem 
zostanie lepiej zbadany i że zostaną podjęte skuteczne działania; 

 Or. nl 

 
 

Poprawkę złożyła Åsa Westlund 

Poprawka 32 
Ust. 7 a (nowy) 

7a. Podkreśla, że dane statystyczne należy zbierać w taki sposób, aby możliwe było 
przeprowadzenie analizy, jak różne grupy społeczne są narażone na różne 
zanieczyszczenia i jaki jest ich wpływ na te grupy; uważa, że większa wiedza 
dotycząca narażenia i wpływu różnych rodzajów zanieczyszczenia środowiska na 
kobiety i mężczyzn całkowicie zależy od statystyk prowadzonych dla poszczególnych 
płci; 

 

 Or. sv 
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Poprawkę złożyli John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, Antonios 
Trakatellis 

Poprawka 33 
Ust. 7 

7. Kładzie nacisk na znaczenie kształcenia i informowania ludzi w zakresie kwestii 
związanych ze środowiskiem i zdrowiem, co szczególnie dotyczy korzyści 
wynikających ze środowiska naturalnego i zabudowanego dla fizycznego  
i psychicznego zdrowia ludzi i ich dobrego samopoczucia; podkreśla, że zdrowe 
środowisko i styl życia nie są jedynie wynikiem indywidualnych wyborów w zakresie 
trybu życia, co dotyczy w szczególności poszkodowanych grup ludności; uważa, że 
należy wspierać lokalne projekty informacyjne z wykorzystaniem wiedzy specjalistów 
z ośrodków opieki zdrowotnej i szpitali oraz pracowników społecznych na temat 
problemów lokalnych, aby uniknąć odgórnego podejścia w zwiększaniu świadomości 
w tych kwestiach; 

 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli John Bowis, Dorette Corbey, Frédérique Ries, Marcello Vernola, Antonios 
Trakatellis 

Poprawka 34 
Ust. 7 a (nowy) 

7a. Żałuje, że nie wspomniano o wpływie zanieczyszczenia na zdrowie psychiczne  
i kwestie neurologiczne; 

 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis 

Poprawka 35 
Ust. 7 a (nowy) 

7a. Zwraca się z prośbą, aby w planie działania określić, w trybie priorytetowym, 
akceptowalne warunki środowiskowe dla miejsc, w których dużo czasu spędzają 
dzieci, takich jak żłobki, przedszkola i szkoły;  

 Or. el 
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 36 
Ust. 7 b (nowy) 

7b. Nalega, aby Komisja i Państwa Członkowskie zwróciły szczególną uwagę na 
problemy zdrowotne i środowiskowe grup populacji o niskich dochodach; 

 Or. nl 

 

Poprawkę złożyła Åsa Westlund 

Poprawka 37 
Ust. 8 a (nowy) 

8a. Podkreśla, że w tym kontekście istnieje potrzeba podejmowania wzmożonych 
wysiłków, aby zwalczać choroby związane ze stylem życia, powodowane przez tytoń, 
alkohol, złą dietę i brak ćwiczeń fizycznych; 

 Or. sv 

 

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines 

Poprawka 38 
Ust. 8 a (nowy) 

8a. Zwraca się o przeprowadzenie badań nad wpływem nowych materiałów 
budowlanych na zdrowie; 

 Or. es 

 

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún 

Poprawka 39 
Ust. 9 

9. Uważa, że konieczne jest, aby Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi 
(skreślono) wprowadzała znakowanie informujące o właściwościach sanitarnych  
i środowiskowych produktów i materiałów budowlanych w celu wpłynięcia na 
jednostkowe i grupowe zachowania; 
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  Or. en 

 

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt 

Poprawka 40 
Ust. 10 

Skreślono 

 Or. de 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 41 
Ust. 10 

10. Wyraża zadowolenie wobec woli Komisji do kontynuowania działań na rzecz zakazu 
palenia papierosów w pomieszczeniach zamkniętych i zachęca do jak najszybszego 

 uznania dymu papierosowego za czynnik rakotwórczy kategorii 1; jednakże zwraca 
się do Komisji, aby udzieliła pierwszeństwa problemom transgranicznym  
i zagadnieniom zdrowia, które wyraźnie są związane ze środowiskiem i proponuje, 
aby przeznaczyć większe środki na finansowanie badań związanych z chorobami 
związanymi z substancjami chemicznymi, których wyniki powinny zostać 
wykorzystane do działań naprawczych; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył Holger Krahmer 

Poprawka 42 
Ust. 10 

10. Wyraża zadowolenie wobec woli Komisji do kontynuowania działań na rzecz zakazu 
palenia papierosów w pomieszczeniach zamkniętych lub tylko w wyznaczonych 
miejscach i zachęca do jak najszybszego uznania dymu papierosowego za czynnik 
rakotwórczy kategorii 1;  

 Or. en 
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Poprawkę złożył Holger Krahmer 

Poprawka 43 
Ust. 10 

10. Wyraża zadowolenie wobec woli Komisji do kontynuowania działań na rzecz zakazu 
palenia papierosów w pomieszczeniach zamkniętych lub tylko w wyznaczonych 
miejscach i zachęca do oceny dowodów przemawiających za uznaniem dymu 
papierosowego za czynnik rakotwórczy kategorii 1; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 44 
Ust. 11 a (nowy) 

11a. Zwraca się do Komisji o przedstawienie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
komunikatu na temat przeszłych i przyszłych działań w zakresie badań nad 
zanieczyszczeniem powietrza wewnętrznego i o przedstawienie szczegółowego planu 
badań oraz strategii poprawy jakości powietrza wewnętrznego; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis 

Poprawka 45 
Ust. 11 a (nowy) 

11a. Zwraca się do Komisji o włączenie do planu działania listy niebezpiecznych miejsc 
pracy, monitoringu wpływu na zdrowie oraz definicji najlepszych praktyk w celu 
ochrony zdrowia; 

 Or. el 
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Poprawkę złożyli Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, 
Holger Krahmer 

Poprawka 46 
Ust. 12 

12. Wzywa Komisję do promowania nowej inicjatywy, która została rozpoczęta w 
niektórych Państwach Członkowskich, tj. utworzenia ruchomych jednostek zwanych 
„ambulansami środowiskowymi”, których zadanie polegałoby na przeprowadzaniu 
ogólnych analiz środowiskowych, opartych na ustawowych procedurach oceny 
ryzyka, i identyfikowaniu czynników zanieczyszczających obecnych wewnątrz 
budynków, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie; 

 Or. de 

 
 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête 

Poprawka 47 
Ust. 12 

12. Wzywa Komisję do promowania nowej inicjatywy, która została rozpoczęta  
w niektórych Państwach Członkowskich, tj. utworzenia ruchomych jednostek 
zwanych „ambulansami środowiskowymi”, których zadanie polegałoby na 
przeprowadzaniu ogólnych analiz środowiskowych w celu wspierania oceny ryzyka 
zgodnie z istniejącymi przepisami; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Bairbre de Brún 

Poprawka 48 
Ust. 12 

12. Wzywa Komisję do intensywnego promowania nowej inicjatywy, która została 
rozpoczęta w niektórych Państwach Członkowskich, tj. utworzenia ruchomych 
jednostek zwanych „ambulansami środowiskowymi”, których zadanie polegałoby na 
przeprowadzaniu ogólnych analiz środowiskowych i identyfikowaniu czynników 
zanieczyszczających obecnych wewnątrz budynków, które mogą mieć szkodliwy 
wpływ na zdrowie ludzkie; 

 Or. en 
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Poprawkę złożył Antonios Trakatellis 

Poprawka 49 
Ust. 12 a (nowy) 

12a. Uważa, że bardzo istotne jest informowanie i szkolenie nauczycieli oraz innych osób, 
które mają kontakt z dziećmi i niemowlętami, w zakresie szkodliwych dla zdrowia 
czynników środowiskowych; 

 Or. el 

 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis 

Poprawka 50 
Ust. 12 a (nowy) 

12a. Podkreśla wagę informacji dotyczących ryzyka promieniowania słonecznego 
(oparzenia) i związanego z tym ryzyka zachorowań na raka skóry; 

 Or. el 

 

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines 

Poprawka 51 
Ust. 12 a (nowy) 

12a. Wzywa do prowadzenia systematycznych badań naukowych dotyczących wpływu 
obszarów miejskich na zdrowie i samopoczucie, w związku z faktem, że w większości 
krajów ponad 70% populacji mieszka w miastach; 

 Or. es 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 52 
Ust. 12 a (nowy) 

12a. Nalega, aby Komisja zapewniła odpowiednie wdrożenie istniejącego ustawodawstwa 
europejskiego dotyczącego jakości powietrza przez Państwa Członkowskie; zwraca 
się do Komisji, aby rozpoczęła realizację procedur w sprawie naruszenia prawa 
Wspólnoty przeciwko tym Państwom Członkowskim, które nie zapewniają wysokiego 
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poziomu jakości powietrza swoim obywatelom; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyła Åsa Westlund 

Poprawka 53 
Ust. 13 a (nowy) 

13a. Podkreśla, że możliwość wykrywania i wycofywania z użycia niebezpiecznych 
substancji chemicznych dzięki zastosowaniu odpowiednich przepisów (Reach), które 
zostaną uchwalone, będzie istotnym czynnikiem poprawy ludzkiego zdrowia; 

 Or. sv 

 

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête 

Poprawka 54 
Ust. 13 

13. Ponawia swój wniosek o zwrócenie szczególnej uwagi na ludność mieszkającą  
w pobliżu zakładów emitujących zanieczyszczenia i pragnie, aby Komisja 
wprowadziła inicjatywę zmierzającą do ograniczenia - w perspektywie 2010 r. 
(skreślono) emisji do atmosfery, zgodnie z definicją zgodną z oceną ryzyka i ujętą  
w obecnych przepisach, jak np. dyrektywa 96/61/WE dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC), dyrektywa 96/82/WE w 
sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii (SEVESO II) i komunikat 
Komisji „Program czyste powietrze dla Europy (CAFE)” (COM(2001)0245); 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli Horst Schnellhardt, John Bowis, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja 
Weisgerber, Holger Krahmer 

Poprawka 55 
Ust. 13 

13. Ponawia swój wniosek o zwrócenie szczególnej uwagi na ludność mieszkającą w 
pobliżu zakładów emitujących zanieczyszczenia i pragnie, aby Komisja monitorowała 
wpływy tych emisji i, jeżeli będzie to właściwe, wprowadziła inicjatywę zmierzającą 
do ograniczenia - w perspektywie 2010 r. (skreślono) emisji do atmosfery substancji 
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toksycznych; 

 Or. de 

 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis 

Poprawka 56 
Ust. 13 a (nowy) 

13a. Żałuje, że w planie działania przedstawionym przez Komisję nie zawarto 
konkretnego sprawozdania finansowego oraz że znalazły się w nim niejasne 
odniesienia dotyczące wykorzystania obecnych zasobów (finansowych) na potrzeby 
podjęcia działań związanych ze środowiskiem i zdrowiem w okresie 2004-2007; 

 Or. el 

 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis 

Poprawka 57 
Ust. 13 a (nowy) 

13a. Uważa, że istotne jest pełne wykorzystanie zasobów finansowych przeznaczonych na 
działania związane ze środowiskiem i zdrowiem na mocy decyzji 1786/2002/WΕ1 
przyjmującej program działań Wspólnoty w obszarze zdrowia publicznego (2003-
2008), w celu rozwoju rezultatów i doświadczenia wynikającego z tego programu, 
oraz celu uniknięcia dublowania i finansowania działań z tym związanych; 

 
(1) Dz.U. L 271, z 9.10.2002 r., str. 1-12. 

 Or. el 

 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis 

Poprawka 58 
Ust. 13 a (nowy) 

13a. Uważa, że gromadzenie danych w kontekście planu działania związanego ze 
środowiskiem i zdrowiem powinno odnosić się do obszarów nieujętych w decyzji 
1786/2002/WΕ1 przyjmującej program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia 
publicznego (2003-2008); 

 
 (1) Dz.U. L 271, z 9.10.2002 r., str. 1-12 
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 Or. el 

 

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis 

Poprawka 59 
Ust. 13 a (nowy) 

13a. Zwraca się do Komisji, aby przedstawiła szczegółowe sprawozdanie finansowe 
dotyczące wykonania działań priorytetowych na lata 2004-2007 oraz prognozy 
wykonania zintegrowanych działań związanych ze środowiskiem i zdrowiem, w 
kontekście przygotowywania nowej perspektywy finansowej UE; 

 

 Or. el 

 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey 

Poprawka 60 
Ust. 14 a (nowy) 

14a. Zwraca się do Komisji, aby: 
– poinformowała Parlament o zmianach w planie działania oraz powodach tych 

zmian;  
– informowała na bieżąco Parlament o postępie w wykonaniu planu działania; 
– przedstawiała na bieżąco sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; 

 Or. en 

 

Poprawkę złożyli Bart Staes, Hiltrud Breyer 

Poprawka 61 
Ust. 14 a (nowy) 

14a. Zwraca się do Komisji, aby – zgodnie z ostatnim filarem SCALE – przedstawiła 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie weryfikujące 
skuteczność i efektywność kosztową działań związanych z redukcją problemów 
zdrowotnych związanych ze środowiskiem; 

 Or. en 
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